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برآورد میدان سرعت پوستۀ زمین با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی و درونیابی
کریژینگ فراگیر (منطقۀ مورد مطالعه :شبکۀ ژئودینامیک کشور ایران)
میررضا غفاری رزین *1و بهزاد وثوقی
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 .1دانشجوی دکتری ،دانشکدۀ مهندسی نقشهبرداری ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدۀ مهندسی نقشهبرداری ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران
(دریافت ،93/6/25 :پذیرش نهایی)94/7/14 :

چکیده
در این مقاله از دو روش شبکۀ عصبی مصنوعی ( )ANNو درونیابی کریژینگ فراگیر جهت برآورد مکانی تغییرات سرعت پوستۀ
زمین در ایران استفاده شده است .در هر دو روش جهت تست و ارزیابی نتایج ،از هفت ایستگاه  GPSکه مقادیر سرعت آنها
نسبت به صفحۀ اوراسیا معلوم بوده ،استفاده شده است .میانگین خطای نسبی بهدستآمده از این مقایسه +13/48 ،درصد برای
شبکۀ عصبی و  +25/38درصد برای روش کریژینگ فراگیر در مؤلفۀ شمالی ( )VNاز هفت ایستگاه تست است .برای مؤلفۀ شرقی
( )VEمیدان سرعت ،میانگین خطای نسبی +18/12 ،درصد برای شبکۀ عصبی و  +28/61درصد برای روش کریژینگ فراگیر از
ایستگاههای تست بهدست آمده است .همچنین جذر خطای مربعی میانگین ( )RMSEدر روش شبکۀ عصبی مصنوعی برای مؤلفۀ
شمالی ±1میلیمتر به سال و برای مؤلفۀ شرقی ±1/5میلیمتر به سال بهدستآمده است .برای روش کریژینگ فراگیر در مؤلفۀ
شمالی  ±2/8میلیمتر به سال و برای مؤلفۀ شرقی ±3/1میلیمتر به سال محاسبه شده است .نتایج نشاندهندۀ قابلیت و کارایی
بسیار روش شبکههای عصبی مصنوعی در برآورد مکانی میدان سرعت پوستۀ زمین در این منطقه است .در مورد روش کریژینگ
نتایج بیانگر این موضوع است که پراکندگی و تعداد نقاط مورد نیاز در مرحلۀ آموزش و تعیین ضرایب ،در نتایج بهدستآمده بسیار
دخیلاند.
واژههای کلیدی :درونیابی کریژینگ فراگیر ،شبکۀ عصبی مصنوعی ،میدان سرعت ،مشاهدات .GPS

 .1مقدمه
امروزه گسترش شبکههای ژئودزی و ایجاد نقاط مبنا با

مشاهدات شبکههای ژئودزی کالسیک در کشور ژاپن

تراکم مناسب جهت کاربردهای ژئودتیکی ،بررسی

در مطالعات زلزله استفاده کردند .با پیشرفت تکنولوژی و

حرکت پوستۀ زمین ،بررسی چگونگی فعالیت گسلها و

ایجاد سیستمهای تعیین موقعیت ماهوارهای نظیر

 ...از مهمترین وظایف ژئودزینهاست .با بهوجودآمدن

علم ژئودزی در این مطالعات کاربرد گستردهتری یافت

سیستمهای تعیین موقعیت ماهوارهای ایجاد نقاط مبنا در

و به دلیل قابلیت استفاده در مناطق دارای گسلهای

شبکههای ژئودزی از سرعت زیادی برخوردار شده است.

ناشناخته و نهفته بهعنوان یکی از ورودیهای مستقل،

نکتۀ اساسی در ایجاد نقاط مبنا ،برآورد و بهدستآوردن

بسیار مورد توجه قرار گرفت.

GPS

میدان سرعت و جابهجایی این نقاط در یک چارچوب

تعیین دقیق میدان سرعت و جابهجایی نقاط مبنا در

مرجع است .تعیین دقیق میدان سرعت و جابهجایی نقاط

شبکههای ژئودزی از اهمیت زیادی برخوردار است .با

مبنا در شبکههای ژئودزی از اهمیت زیادی برخوردار

دردسترسبودن اطالعات مربوط به میدان سرعت

است (مقتصدآذر و زالتنیک.)2009 ،

ایستگاههای  GPSدر یک شبکه ژئودزی میتوان

علم ژئودزی عالوه بر تعیین شکل و ابعاد زمین و

کینماتیک و دینامیک پوستۀ زمین در آن منطقه را

میدان ثقل حاصل از آن و بررسی تغییرات زمانی این

مدلسازی کرد (یلماز .)2013 ،در سالیان اخیر تالشهای

مفاهیم ،در مطالعات مربوط به زلزله نیز به کار گرفته شده

گستردهای برای تعیین میدان سرعت پوستۀ زمین با

است .در سال  1921برای اولین بار ترادا و دیگران از

استفاده از ایستگاههای مبنای شبکههای ژئودزی انجام
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گرفته است .چن میدان جابهجایی سهبعدی را با استفاده از

شبکههای عصبی چندالیه برای پیشبینی میدان سرعت پوستۀ

دادههای شبکۀ ژئودینامیک و نیز روش المان محدود

زمین در منطقۀ شمالغرب ایران استفاده کردند (معماریان و

مدلسازی کرد (چن .)1991 ،سیگال از یک تقریب

جمور .)2014 ،غفاری رزین و محمدزاده ( )2015از روش

چندجملهای جهت مدلسازی میدان جابهجایی پوسته

ایزوپارامتریک سه بعدی به همراه شبکه های عصبی مصنوعی

استفاده کرد (سیگال و ماتوو .)1988 ،وثوقی از محاسبات

جهت مدلسازی  3بعدی میدان سرعت پوسته زمین استفاده

تنسوری جهت بهدستآوردن تنسور انحنا و میدان

کردند (غفاری رزین و محمدزاده.)2015 ،

جابهجایی پوستۀ زمین بهصورت سهبعدی استفاده کرد

انترپوالسیون کریژینگ روش آماری دقیقی برای

(وثوقی .)2000 ،مشهدی حسینعلی جهت محاسبۀ میدان

برآورد زمانی-مکانی رفتار پدیدههای غیرخطی است .در

جابهجایی از روشهای ایزوپارامتریک و الگرانژ سهبعدی

این روش بر اساس دادههای ورودی ،یک میانگین وزندار

استفاده کرد (مشهدی حسینعلی.)2006 ،

حساب میشود که وزن هر نقطه ،تابعی از فاصلۀ آن نقطه و

هدف این مقاله مقایسۀ نتایج حاصل از دو روش

دقت آماری آن نقطه است (انصاری و داوری1386 ،؛

شبکههای عصبی مصنوعی و کریژینگ فراگیر در برآورد

غفاری رزین و همکاران .)2015 ،با توجه به ماهیت روش

مکانی میدان سرعت در منطقۀ ایران است .شبکههای عصبی

کریژینگ میتوان از آن در برآورد میدان سرعت پوستۀ

مصنوعی روشی جدید جهت یادگیری ماشینی ،نمایش

زمین در نقاط مختلف ژئودتیکی استفاده کرد .ون گورپ و

دانش و در انتها اعمال دانش بهدستآمده در جهت بیشبینی

همکاران از روش کریژینگ برای برآورد میدان سرعت در

پاسخهای خروجی یک سیستم است .این شبکهها برای

کشور ترکیه استفاده کردند (ون گورپ و همکاران.)2006 ،

تخمین و تقریب ،کارایی بسیاری از خود نشان دادهاند

بگسز و همکاران در سال  2013از انترپوالسیون کریژینگ

(استنلی .)1990 ،حسن استفاده از روش شبکههای عصبی

تعمیمیافته برای برآورد میدان سرعت پوسته در منطقۀ اروپا

مصنوعی در سرعت عمل و دقت فراوان آنها در پیشبینی

استفاده کردند (بگسز و همکاران .)2013 ،در ایران در زمینۀ

رفتار پدیدههای غیرخطی است (استنلی .)1990 ،تغییرات

کارایی و قابلیت استفاده از روش انترپوالسیون کریژینگ،

زمانی-مکانی میدان سرعت پوستۀ زمین(مؤلفههای

برای برآورد میدان سرعت نقاط ژئودتیکی کاری صورت

شمالی_شرقی) نیز رفتاری غیرخطی است .در نتیجه با

نگرفته است.

استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی میتوان میدان سرعت

ادامۀ این مقاله از بخشهای زیر تشکیل شده است :در

نقاط ژئودتیکی مختلف را پیشبینی کرد .استفاده از این

بخش دوم با نگاهی اجمالی به شبکههای عصبی مصنوعی،

روش در علم ژئودزی خصوصاً بررسی کارایی آن در

دربارۀ قابلیت و کارایی این شبکهها بحث میشود .همچنین

پیشبینی رفتار پدیدههای غیرخطی به چند سال اخیر

دربارۀ شبکههای عصبی چندالیۀ پرسپترون و نحوۀ استفاده

برمیگردد .مقتصدآذر و زالتنیک قابلیت شبکههای عصبی

از آن در این مقاله بهصورت کامل صحبت خواهد شد .در

GPS

ادامۀ این بخش الگوریتم پسانتشار خطا در شبکههای

بررسی کردند (مقتصدآذر و زالتنیک .)2009 ،گولو و

عصبی مصنوعی و نحوۀ کارکرد آن بررسی خواهد شد .در

همکاران در سال  2011یک روش انترپوالسیون را بر مبنای

بخش سوم دربارۀ روش انترپوالسیون کریژینگ فراگیر و

شبکههای عصبی مصنوعی جهت برآورد میدان سرعت

نیز نحوۀ استفاده از آن در تخمین میدان سرعت پوستۀ زمین

ارزیابی کردند (گولو و همکاران .)2011 ،در ایران توجه به

بحث و بررسی میشود .در بخش چهارم دادههای

کارایی شبکههای عصبی مصنوعی به عنوان روشی سریع و

استفادهشده در این تحقیق و نتایج و آنالیز آنها آمده است

دقیق و نیز بهعنوان یک برآوردگر زمانی-مکانی به سالیان

و سرانجام در بخش پنجم دربارۀ مزایا و معایب این نوع از

اخیر برمیگردد .معماریان و جمور ( )1392از روش

مدلسازیها صحبت خواهد شد.

مصنوعی را در برآورد میدان سرعت ایستگاههای
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برآورد ميدان سرعت پوستة زمين با استفاده از شبکة عصبی...

 .2شبکههای عصبی مصنوعی

 .1 .2شبکههای عصبی پرسپترون چنداليه ()ANN-MLP

شبکههای عصبی مصنوعی روشی تقریباً جدید برای

در اواخر دهۀ  1950میالدی رزنبالت و همکاران یک

تقریب توابع و پیشبینی حالت آیندۀ سیستمهای مختلف

کالس از شبکههای عصبی تحت عنوان شبکههای عصبی

هستند .این شبکهها برای حالتی که بین ورودی و خروجی

پرسپترون را معرفی کردند .مزیت شبکههای عصبی

سیستم روابط غیرخطی برقرار است ،بهخوبی به نتایج

پرسپترون در نوع یادگیری و آموزش سریع آن است .این

پذیرفتنی میرسند و از این رو در بسیاری از حوزههای

نوع از شبکهها حتی با شروع مقادیر تصادفی وزنها و

علمی استفاده میشوند .شبکههای عصبی در مقایسه با

بایاسها قادر به یادگیری و حل مسئله هستند (سیمپسون،

روشهای رایج همانند کمترین مربعات سرعت عمل و

 .)1990قاعدۀ یادگیری پرسپترون از نوع قواعد یادگیری

دقت بیشتری دارند و حساسیت آنها به نویزها بسیار کمتر

نظارتشده است .برای تعیین رفتار شبکه از طریق روال

است (هایکین .)1994 ،شبکههای عصبی مصنوعی با

آموزش از زوجهای ورودی/هدف استفاده میشود .با

پردازش دادههای تجربی ،قانون نهفته در آنها را کشف

اعمال هریک از ورودیها به شبکه ،نتیجۀ حاصل با هدف

کرده و به داخل ساختار شبکه انتقال میدهند .هر شبکۀ

متناظر مقایسه میگردد و سپس قاعدۀ یادگیری برای تنظیم

عصبی از تعدادی گره که همان نورونها هستند و

وزنها و بایاسهای شبکه در جهت نزدیککردن آنها به

وزنهای ارتباطی که گرهها را به هم وصل میکنند،

بردار هدف به کار گرفته میشوند (سیمپسون.)1990 ،

تشکیل شده است .دادههای ورودی در وزن متناظرشان

شبکههای عصبی چندالیۀ پرسپترون با توابع فعالسازی

ضرب میشوند و مجموع آنها به نورونها وارد

مختلف قادر به تقریب توابع با هر درجۀ تقریب خواهند بود.

میگردند .هر نورون دارای یک تابع فعالسازی است.

در این مقاله برای مدلسازی میدان سرعت از یک شبکۀ

این مقدار ورودی از تابع فعالسازی عبور کرده و مقدار

عصبی پرسپترون سهالیه استفاده میشود .حسن این کار در

خروجی نورون را مشخص میکند (نورگارد1997 ،؛

تسریع عملیات برآورد پارامترها و نوع یادگیری و آموزش

غفاری رزین و وثوقی .)2016 ،تعداد نورونها و الیههای

شبکه است .شبکۀ عصبی پرسپترون سهالیۀ استفادهشده،

شبکۀ عصبی متناسب با مسئلۀ مورد نظر و با روش سعی و

دارای یک الیۀ ورودی با  Nمشاهدۀ ورودی ،چندین الیۀ

خطا به دست میآید .یک شبکۀ عصبی شامل اجزای

پنهان و یک الیۀ خروجی با  nپارامتر است .مدل استفادهشده

سازندۀ الیهها و وزنهاست .رفتار شبکه نیز وابسته به

برای محاسبۀ پارامترهای الیۀ خروجی بهصورت رابطۀ ()1

ارتباط بین اعضاست .در حالت کلی در شبکههای عصبی

است (نورگارد:)1997 ،

سه نوع الیۀ نورونی وجود دارد:
الیۀ ورودی :اطالعات خامی که به شبکه تغذیه شده
است را دریافت میکند؛ الیۀ پنهان :عملکرد این الیهها
به وسیلۀ ورودیها و وزن ارتباطی بین آنها و الیههای
پنهان تعیین میشود .وزنهای بین واحدهای ورودی و
پنهان تعیین میکند که چه وقت یک واحد پنهان باید
فعال شود؛ الیۀ خروجی :عملکرد واحد خروجی بسته به
فعالیت واحد پنهان و وزن ارتباطی بین واحد پنهان و
خروجی است .شکل  1ساختار یک شبکۀ عصبی با
الیههای ورودی ،پنهان و خروجی را نشان میدهد.

()1
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در رابطۀ ( h ،)1و  oبه ترتیب نشاندهندۀ الیۀ پنهان و الیۀ
خروجی و  ،xiبیانگر بردار اطالعات ورودی است و منظور
از  wهمان وزنهای الیههاست sgm .نیز تابع سیگموئید
است که بهصورت رابطه ( )2تعریف میگردد:
()2

1
1  ex

sgmx  

که در رابطۀ ( ، x ،)2اطالعات ورودی نورون و
 f ( z)  0,1است .آموزش شبکۀ عصبی مصنوعی

استفادهشده در این مقاله توسط الگوریتم پسانتشار خطا
انجام گرفته است.
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تصادفی هستند و از تابع هندسی مشخصی تبعیت
نمیکنند .بهدلیل ویژگی خاصی که این روش دارد ،در
مباحث انترپوالسیون مربوط به علوم زمین بهصورت
گسترده استفاده میشود .این روش در دهۀ شصت
میالدی توسط مهندس فرانسوی جرج ماترون استفاده
شد؛ البته قبل از وی (دهۀ پنجاه میالدی) دین کریژ
شکل  .1شبکۀ عصبی سهالیه با اتصاالت کامل

کارهای عملی سادهای را با این روش اجرا کرده بود
(ماترون و همکاران .)1971 ،انترپوالسیون کریژینگ از

این الگوریتم که در سال  1986توسط روملهارت و

دو مرحله تشکیل شده است :مرحلۀ اول ساختن تابع

مککلیالند پیشنهاد شد ،در شبکههای عصبی پیشسو

رگرسیون با استفاده از دادههای ورودی () )f(xو مرحلۀ

استفاده میشود .پیشسوبودن به این معناست که

دوم پردازشهای آماری جهت تعیین بایاسها ().)Z(x

نورونهای مصنوعی در الیههای متوالی قرار گرفتهاند و

این دو مرحله با رابطۀ ( )3نمایش داده میشوند:
Y x   f x   Z x 

خروجی خود را رو به جلو میفرستند .واژۀ پسانتشار نیز

()3

به این معناست که خطاها به سمت عقب در شبکه تغذیه

در رابطۀ ( ،f(x) ،)3تابع رگرسیون و ) ،Z(xپردازشهای

میشوند تا وزنها را اصالح کنند و پس از آن ،مجدداً

آماری با درنظرگرفتن میانگین صفر و واریانس   2و نیز

ورودی مسیر پیشسوی خود تا خروجی را تکرار کنند

ماتریس

(مارس و همکاران .)1996 ،روش پسانتشار خطا از

انتخابشده ،انترپوالسیون کریژینگ را میتوان به سه

روشهای باسرپرست است؛ به این مفهوم که نمونههای

دسته تقسیم کرد؛ اگر تابع رگرسیون برابر صفر انتخاب

ورودی برچسب خوردهاند و خروجی مورد انتظار هریک

شود ( ،)f(x)=0آن را کریژینگ ساده مینامند .اگر تابع

از آنها ازپیشدانسته است؛ بنابراین خروجی شبکه با این

رگرسیون مقدار ثابت ولی مجهولی را اختیار کند

خروجیهای ایدهآل مقایسه شده و خطای شبکه محاسبه

( ،)f(x)=α0آن را کریژینگ معمولی میگویند و اگر تابع

میگردد .در این الگوریتم ابتدا فرض بر این است که

رگرسیون بهصورت یک چندجملهای چندمتغیره تعریف

وزنهای شبکه بهطور تصادفی انتخاب شدهاند .در هر گام

شود ،آن را کریژینگ فراگیر مینامند .در این حالت

خروجی شبکه محاسبه شده و برحسب اختالف آن با

میتوان نوشت (کویکیوت و همکاران:)2013 ،

همبستگی 

هستند .بسته به نوع تابع رگرسیون

خروجی مطلوب ،وزنها تصحیح میگردند تا در نهایت

() 4

تحریک هر عصب بهصورت جمع وزندار ورودیهای

که در آن ،bi(x) ،توابع پایه و ) α=(α1,…,αpنشاندهندۀ

این خطا ،مینیمم شود .در الگوریتم پسانتشار خطا ،تابع
مربوط به آن عصب درنظر گرفته میشود.
 .3انترپوالسيون کريژينگ فراگير
یکی از تکنیکهای بسیار مناسب و پیشرفته برای تحلیل
فضایی و توزیع منطقهای دادههای مکانی ،استفاده از
روش کریژینگ است .کریژینگ یک روش
انترپوالسیون بهینه است که متغیرهای استفادهشده درآن

p

f x    i bi x 
i 1

ضرایب هستند .در نظر بگیریم که نمونهای به طول

n

بهصورت )  X=(x ,…,xو مقادیر خروجی مربوط به هر
n

1

نمونه بهصورت ) Y=(y1,…,ynباشند؛ در این صورت
ماتریس مدل با ابعاد  n×pبهصورت رابطه ( )5میتواند
تعریف شود:
()5

 

 b p x1 


 
 b p x n 

 

 

 b1 x1

F  
 b xn
 1
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برای نمونۀ ارائهشده ،ماتریس همبستگی را میتوان

مراکزی مانند سازمان زمینشناسی کشور ،پژوهشگاه

بهصورت رابطه ( )6در نظر گرفت:

بینالمللی زلزله ،مؤسسۀ ژئوفیزیک ،دانشگاههای مونت پلیه









  x1 , x n 




n
n 
  x ,x 

()6









 x1 , x1

 

 x n , x1


که در رابطۀ ( ، x n , x n  )6تابع کوورولیشن است .در نتیجه
میانگین و واریانس پیشبینیشده توسط انترپوالسیون
کریژینگ برای هر نقطه بهصورت رابطههای ( )7و ()8
محاسبه میشود:
 x  M  r x    1   y  F 

()7
()8







T

1  F T  1r x 
T
s 2 x    1  r x  1r x  
/
1
F  F


که در روابط ( )7و ( ، M  b1 x, b2 x,..., bp x ،)8ماتریس
مدل در نقطۀ مجهول مورد نظر؛

F T  1 y

ضرایب مربوط به تابع رگرسیون و 



1

 1F



T

 ،  Fبردار

 

r x    x, x1 ,..., x, x n

 ،بردار همبستگی بین نقاط نمونه و نقطۀ مجهول هستند.

و ژوزف فوریه و استراسبورگ فرانسه انجام گرفتهاند .بر
مبنای این مطالعات ،شبکۀ ژئودینامیک سراسری مشتمل بر
 120ایستگاه دائم  GPSدر سال  1383بهمنظور بررسی
حرکات تکتونیک طراحی شد و از همان زمان شروع به کار
کرد .این شبکه شامل  120ایستگاه است که در قالب یک
شبکۀ اصلی مشتمل بر  40ایستگاه و سه شبکۀ محلی با
نامهای آذربایجان ،تهران و خراسان و با توجه به دو پارامتر
لرزهخیزی و جمعیت طراحی شده است .از جمله
کاربردهای این شبکه میتوان تعیین میدان سرعت ،میدان
استرین ،تحقیقات مربوط به شرایط جوی ،مدلسازی پوسته،
تعیین نشست و باالآمدگی پوسته را نام برد .هدف این مقاله
تخمین سرعت نقاط ژئودتیکی در محدودۀ ژئودینامیکی
کشور ایران است .این محدوده در عرض جغرافیایی
240 N    400 N

و طول جغرافیایی

440 E    640 E

قرار

گرفته است .برای آنالیز میدان سرعت پوسته ،از  39ایستگاه
 .4آناليز نتايج

شبکۀ اصلی استفاده شده است .شکل  2چگونگی توزیع

مطالعات ژئودینامیک در ایران بهطور جدی از سال  1377به

مکانی این  39ایستگاه را نشان میدهد .در این شکل

منظور پایش تغییرات پوستۀ زمین در سازمان نقشهبرداری

مثلثهای مشکی نشاندهندۀ ایستگاههای استفادهشده

آغاز شد و از همان زمان فعالیتها و تحقیقات ویژهای در

بهعنوان ورودی هر سه روش و دایرههای سبز بیانگر

این راستا انجام گرفت .این مطالعات عمدتاً با همکاری

ایستگاههای تست هستند.

شکل  .2چگونگی توزیع مکانی ایستگاههای استفادهشده در این تحقیق (مثلثها نشاندهندۀ ایستگاههای استفادهشده به عنوان ورودی روشها و دایرههای
سبز نشاندهندۀ ایستگاههای تست هستند).
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مختصات ایستگاهها به همراه میدان سرعت آنها و

صورت نبود ایستگاهی از شبکۀ ژئودینامیک در یک

تعیین میدان استرین ،مهمترین پارامترها در تعیین تغییر

منطقۀ خاص مثالً در نزدیکی یک گسل فعال ،استفاده از

شکل سطحی پوسته هستند .برآورد اولیه از میدان سرعت

روشهایی که بتواند میدان سرعت را در آن نقاط برآورد

پوستۀ زمین بهخصوص در مناطق زلزلهخیز و در نزدیکی

کند ،ضروری است .در این مقاله جهت استفاده از

گسلها میتواند اطالعات باارزشی از ساختار

شبکههای عصبی مصنوعی پرسپترون چندالیه و نیز

ژئودینامیکی و نیز چگونگی فعالیت گسلها در اختیار

آموزش به روش پسانتشار خطا از یک الیۀ ورودی،

قرار دهد .امروزه این امر توسط ایستگاههای شبکههای

یک الیۀ پنهان با تابع فعالسازی سیگموئیدی و یک الیۀ

ژئودینامیکی انجام میگیرد .با استفاده از مختصات

خروجی با تابع فعالسازی خطی استفاده شده است .نکتۀ

ایستگاهها و پردازش سری زمانی آنها میتوان به برآورد

اساسی در اینجا تعداد نورونهای الیۀ پنهان است .تعداد

اولیهای از میدان سرعت دست یافت .در ایران سازمان

نورونهای پنهان در شبکههای عصبی چندالیه تأثیر

نقشهبرداری کشور ،متولی پردازش و ارائۀ بردارهای

بسزایی بر نتایج آن خواهد داشت .معموالً تعداد این

سرعت مربوط به ایستگاههای شبکۀ ژئودینامیک است.

نورونها بر اساس سعی و خطا به دست میآید؛ البته باید

برای تولید سرعت نقاط ژئودتیکی در هر نقطۀ دلخواه

به این مورد نیز توجه داشت که تعداد بسیار زیاد

دیگر ،بهدلیل تراکم کم ایستگاههای دائمی  GPSکشور،

نورونهای پنهان در الیۀ مخفی به مسئلۀ فیت بیش از حد

به ایستگاههای جدید با مشاهدات بیشتر یا استفاده از

میانجامد و همچنین تعداد کم نورونهای پنهان نیز،

روشهای مدرن و هوشمند تخمین نیاز داریم .از آنجا که

الگوریتم پسانتشار خطا را در آموزش شبکه دچار

ایجاد ایستگاههای جدید مستلزم صرف هزینه و زمان زیاد

مشکل خواهد کرد .معموالً در شبکههای عصبی برای

است ،بهکارگیری روشهای تخمین میتواند جایگزین

بهدستآوردن اپتیمم ساختار شبکه ،دادههای ورودی به

مناسبی قلمداد شود .شکل  3بردارهای سرعت پوسته در

سه دستۀ مجزا تقسیم میشوند :مجموعۀ آموزش،

منطقۀ ایران را نسبت به صفحۀ اوراسیا به همراه بیضی

مجموعۀ تست و مجموعۀ ارزیابی .در هر سه دسته جهت

خطای  95درصد نشان میدهد.

ارزیابی خطا از مفهوم خطای مربعی میانگین بهصورت

با توجه به این شکل میتوان دریافت که بردارهای
سرعت ارائهشده به محل ایستگاههای شبکۀ ژئودینامیک
مربوط است .توجه به این نکته ضروری است که در

زیر استفاده میشود:
2

()9





1
 viActual  viPr edict
N

MSE 

شکل  .3بردارهای سرعت پوسته در منطقۀ ایران نسبت به صفحۀ اوراسیا بههمراه بیضی خطای  95درصد بهدستآمده از پردازشهای GPS
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در رابطۀ ( ، viActual ،)9نشاندهندۀ مقادیر سرعت

اشاره کرد که در هر دو روش ،ورودی مسئله مختصات

بهدستآمده از  GPSو  ، viPr edictبیانگر خروجیهای

ژئودتیکی نقاط و خروجی بردار سرعت در نقطۀ مورد

سرعت تعیینشده از شبکۀ عصبی است .با توجه به

نظر است .شکل  4میدان سرعت بهدستآمده از دو روش

آنالیزهای انجامگرفته در این تحقیق ،شبکۀ عصبی سهالیه

را برای منطقۀ ایران نشان میدهد .در هر دو روش برای

با تعداد  25نورون در الیۀ مخفی جهت مدلسازی

مقایسۀ بهتر نتایج ،میدان سرعت محاسبهشده از

مؤلفههای شمالی و شرقی میدان سرعت زمین در منطقۀ

پردازشهای  GPSبههمراه بیضی خطای  95درصد ترسیم

ایران مناسب تشخیص داده شده است .باید به این نکته

شده است.

(الف)

(ب)
شکل  .4بردارهای سرعت برآوردشدۀ پوسته (میلیمتر بر سال) در منطقۀ ایران نسبت به صفحۀ اوراسیا (بردارهای مشکی) بهدستآمده از دو روش پیشنهادی
و بردارهای سرعت بهدستآمده از پردازشهای  GPSبه همراه بیضی خطای  95درصد (بردارهای قرمز)( ،الف) روش شبکههای عصبی مصنوعی
چندالیه و (ب) انترپوالسیون کریژینگ فراگیر
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میدان سرعت برای مؤلفههای شمالی و شرقی ،محاسبه و
با مقادیر بهدستآمده از پردازشهای  GPSدر هفت
ایستگاه تست مقایسه شده است .نتایج این ارزیابی در
شکل  5آمده است.
با توجه به نتایج شکل  5میتوان به این نکته پی برد
که مینیمم خطای نسبی بهدستآمده از شبکۀ عصبی
مصنوعی 1/51 ،درصد برای مؤلفۀ شمالی و  4/80درصد
برای مؤلفۀ شرقی و ماکزیمم مقدار خطای نسبی38/76 ،
درصد برای مؤلفۀ شمالی و  24/05درصد برای مؤلفۀ
شرقی میدان سرعت است .در روش انترپوالسیون
کریژینگ فراگیر مقادیر مینیمم خطای نسبی  1/58و
 3/73درصد و ماکزیمم خطا  72/10و  65/98درصد،

(الف)

بهترتیب برای مؤلفههای شمالی و شرقی میدان سرعت
تعیین شده است .نتایج مقایسۀ بین دو روش بیانگر این
موضوع است که روش شبکههای عصبی مصنوعی
چندالیه در مقایسه با روش انترپوالسیون کریژینگ
فراگیر از دقت بیشتری برخوردار است .در روش
انترپوالسیون کریژینگ فراگیر تعداد نقاط استفادهشده و
نیز چگونگی پراکندگی نقاط در تعیین ضرایب ،اهمیت
فوقالعادهای دارد .با توجه به منطقۀ مورد مطالعه در این
مقاله ،به نظر میرسد که علت اصلی در تولید خطاهای
نسبی بزرگ در مدل کریژینگ ،تعداد و پراکندگی
نامناسب ایستگاهها در شبکه باشد.

(ب)
شکل  .5مقایسۀ مقادیر خطای نسبی بهدستآمده از دو روش شبکۀ
عصبی مصنوعی و انترپوالسیون کریژینگ فراگیر برای هفت
ایستگاه تست( ،الف) در مؤلفۀ شمالی ( )VNمیدان سرعت و

 .5نتيجهگيری
یکی از اهداف علم ژئودزی ،محاسبه و تعیین میدان
سرعت پوستۀ زمین مخصوصاً در اطراف گسلهای فعال
است .با دانستن مقدار و جهت میدان سرعت میتوان

(ب) در مؤلفۀ شرقی ( )VEمیدان سرعت

ارزیابی اولیهای از چگونگی فعالیت گسلها به دست
با توجه به شکلهای باال میتوان به این نتیجه رسید

آورد .استفاده از دادههای شبکههای ژئودزی ماهوارهای

که نتایج حاصل از شبکههای عصبی مصنوعی در برآورد

راهحلی کلی در تعیین میدان سرعت نقاط ژئودتیکی

سرعت نقاط ژئودتیکی ،هم در راستا و هم در مقدار

است .مشکل اساسی در استفاده از دادههای شبکههای

GPS

ژئودزی ماهوارهای در توزیع گاه نامناسب و تعداد کم

دارد .برای ارزیابی کارایی هریک از روشها ،مقادیر

ایستگاههاست .این موضوع مخصوصاً در اطراف

کمی ،توافق شایانتوجهی با نتایج پردازشهای
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گسلهای فعال ،بیشتر نمود پیدا میکند .جهت رفع این

مؤلفۀ شرقی میدان سرعت به دست آمد .مقایسۀ نتایج هر دو

مشکل ،استفاده از روشهای مناسب و دقیق انترپوالسیون

روش حاکی از برتری نسبی مدل شبکههای عصبی مصنوعی

که بتواند مقادیر میدان سرعت را در نقاط فاقد

در برآورد میدان سرعت در منطقۀ ایران بوده است؛ البته

ایستگاههای شبکه ژئودزی ماهوارهای بهدرستی برآورد

شایان ذکر است که در روش انترپوالسیون کریژینگ

کند ،امری ضروری و اجتنابناپذیر است .بدین جهت در

فراگیر ،تعداد و پراکندگی نقاط میتواند در نتایج تأثیر

این مقاله کارایی و دقت برآورد میدان سرعت ،توسط دو

بسزایی داشته باشد.

روش شبکههای عصبی مصنوعی چندالیه و انترپوالسیون

به عنوان پیشنهاد برای کارهای آینده ،میتوان از توزیع

کریژینگ فراگیر ،بررسی و ارزیابی شد .در هر دو روش

ایستگاهی مناسب با تعداد زیاد برای بررسی کارایی این سه

جهت آموزش و تعیین ضرایب مدلها ،از میدان سرعت

روش بهخصوص در نزدیکی گسلهای فعال استفاده کرد.

بهدستآمده از پردازشهای  GPSدر  39ایستگاه از شبکۀ

انترپوالسیون کریژینگ دارای روشهای متفاوت و مختلفی

ژئودینامیک کشور ایران استفاده شد .از  39ایستگاه

با الگوریتمهای انعطافپذیرتر برای کاربرد در شاخههای

استفادهشده ،هفت ایستگاه جهت تست نتایج هر دو روش

علوم زمین است .میتوان از این روشها جهت برآورد میدان

بهکار گرفته شد .میدانهای سرعت این هفت ایستگاه در

سرعت در منطقۀ ایران استفاده کرد .میتوان از شبکههای

محاسبات مربوط به آموزش و تعیین ضرایب استفاده نشده

عصبی چندالیه با دو یا چندالیۀ مخفی جهت برآورد میدان

است.

سرعت کمک گرفت و نتایج را مقایسه کرد .همچنین

در مدل شبکههای عصبی جهت برآورد میدان سرعت

میتوان میدان سرعت پوسته را با استفاده از سایر روشهای

نقاط ژئودتیکی از یک ساختار سهالیه با  25نورون در الیۀ

تحلیلی همانند مدل تحلیلی اکادا به دست آورده و با نتایج

مخفی استفاده شد .تعداد نورونهای الیۀ مخفی براساس

هرکدام از این روشها مقایسه کرد.

سعی و خطا و براساس مینیمم خطای نسبی تولیدشده در نقاط
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